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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
له آعالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى الحمد هلل رب ال

 وأصحا�ه أجمعین، أمَّا �عد:
ة هرقل مع أبي سفیان من حدیث ابن عباس  –ففي الحدیث الطو�ل المشتمل على قصَّ

م، وما زال الحدیث فیه في قوله: "أما �عد فإني أدعوك بدعا�ة اإلسال -رضي هللا عنهما
ثم ؤتك هللا أجرك مرتین، فإن تولیت" �عني أعرضت �ما تقدم، "فإن علیك إأسلم تسلم، ی

وما  األر�سیین" وتكلمنا في المراد �األر�سي والیر�سي في �الم سقناه لبعض أهل العلم،
 .زال الكالم فیه من خالل نقول أهل العلم والتعلیق علیها

إلى أر�س، بوزن: فعیل،  وهو منسوبٌ  ،یقول ابن حجر: "قوله: األر�سیین جمع أر�سيف 
وقد ُتقلب همزته �اًء �ما جاءت �ه روا�ة أبي ذر واألصیلي، وغیرهما هنا، قال ابن 

سیده: األر�س األكَّار، أي: الفالح، األكَّار أي: الفالح عند ثعلب، وعند ُ�راع" وهو ُ�راع 
�حفظ اسمه؟  حدأ.. أمالنمل �ما �قولون من أئمة اللغة وهذا لقب، واسمه، ابن فارس هذا 

 .ا لقب، وله �تاب في اللغة ومطبوعهذ
 الطالب:...

أن ُنِسي اسمه مثل ثعلب، مثل ثعلب، اآلن نسیت اسمه إال ، لكن هو لقب غلب علیه
كتا�ه عندي، یدور اسمه �ثیًرا، لكن العلماء جمیًعا ما یذ�رون اسمه، إنما یذ�رون هذا 

 .میر"اللقب �حیُث ُنسَي االسم. قال: "األر�س هو األ
 الطالب:....

 ي معك؟وما الورقة الت، نعم
 الطالب:....

، نحتاج إلى ترجمة؛ ألنه إمام في هذا الباب ومشهور، قال: "وعند ُ�َراٍع األر�س: هو نعم
نكر ابن فارس أن تكون عر�یة، وقیل في ال الجوهري: "هي لغٌة شامیَّة، وأاألمیر" وق

لب، أو أمیر، فهل �كون مثل هذا مما له تفسیِره غیر ذلك" �عني: إما فالح عند ثع
أضداد، �معنى أنه �طق على الكبیر وعلى الصغیر، الفالح، ال شك أنَّ ما هو مثل 

 األمیر هذا من علیة القوم وهذا من أدناهم.
 الطالب:....

 یتبعونك. نیكیف؟ األمراء، �ل األمراء الذ
 الطالب:....
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" وقیل في تفسیره غسر  . بد من ذ�ره، الف ومعتبرعلى �ل حال: هذا قول إمام معرو 
ق عن الزهري اسحا �ه في روا�ة ابن إذلك، لكن هذا هو الصحیح هنا؛ فقد جاء مصرحً 

ا ما في ده أ�ًض �بلفظ: فإن علیك إثم األكار�ن، زاد برقاني في روایته: �عني الحراثین، و�ؤ 
أبي عبید في �تاب  روا�ة المدائني من طر�ق مرسلة: فإن علیك إثم الفالحین، و�ذا عند

حین  "األموال" من مرسل عبد هللا بن الشداد و�ن لم تدخل في اإلسالم فال تحل بین الفالَّ
 .و�ین اإلسالم

�ي قال أبو عبید: المراد �الفالحین: أهل مملكته؛ ألن �ل من �ان یزرع فهو عند العر  
ح، وما زال هذا االست ح" �ل من �ان عند العرب یزرع فهو فالَّ ى إل اعمال موجودً فالَّ

 و�سمون المزرعة فالحة، مازالت هذه مستعملة، "فهو عند العرب ،فالح معروفالاآلن، 
فالح سواء �ان یلي ذلك بنفسه أو �غیره"، لكن العرف عندنا أن الفالح من یلي ذلك 

 .بنفسه
ا لیدً تق ن علیك، أراد أن علیك إثم الضعفاء واألتباع إذا لم �سلمواأقال الخطابي: "أراد  

 َتِزرُ  َوَال  {  -جل وعال–له؛ ألن األصاِغر أتباُع األكاِبر"، وسبق االعتراض �مثل قوله 
فكیف  ،ا وزرهم]، �یف �ان علیه إثم األر�سیین وهذ١٦٤[األنعام:  ُأْخَرٰى} ِوْزرَ  َواِزَرةٌ 

 �حمله عنهم؟ 
ا�قة أنه هو المتسبب في صدهم عن الدین، فالذي  ال  علیه وزره هوُذكر في األجو�ة السَّ

 نَ الَِّذی ْوَزارِ أَ  َوِمنْ  ۙ◌  اَمةِ اْلِقیَ  َیْومَ  َ�اِمَلةً  َأْوَزاَرُهمْ  {ِلَیْحِمُلواوزرهم، أوزارهم علیهم، 
م أو في الحیلولة ] �حملون؛ ألنهم تسببوا في إضالله٢٥[النحل: ِعْلٍم} ِ�َغْیرِ  ُ�ِضلُّوَنُهم

 .بینهم و�ین اإلسالم
كالم حذٌف دلَّ المعنى علیه، وهو: فإن علیَك مع إثمك إثم �قول ابن حجر: "وفي ال 

األر�سیین" �عني: من یتصور أن علیه إثم األر�سیین فقط، و�ثمه مرفوع عنه، �عني: 
و�ثم األر�سیین �التسبب؛ ألنه إذا �ان  ،إضافة إلى إثمه إثم األر�سیین، "إثمه �المباشرة

مرار الكفِر فألن �كون علیه إثم نفسه من �سبب أنهم تبعوه على است ؛علیه إثم األتباع
وُ�سمى: قیاس األولى. "وهذا معدود من مفهوم  ،هذا من �اب األولى ،�اب أولى"

الموافقة" المفهوم ما یؤخذ من اللفظ، و�نما یؤخذ من فحواه، لكن هناك مفهوم المخالفة، 
كم، مفهوم المخالفة وهناك مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة إذا اتحد مع المنطوق في الح

وال ُ�عاَرض �قوله  ،إذا اختلف مع المنطوق في الحكم، وهذا �عدُّ من مفهوم الموافقة
]؛ ألن وزر اآلثم ال یتحمله غیره، ١٦٤[األنعام:  ُأْخَرٰى} ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوَال  {تعالى: 

، وجهة تسببه. ولكن الفاعل المتسبب، والمتلبس �السیئات یتحمل من جهتین: جهة فعله



   
 
  

 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘۸٥E= ٤ 

قال ابن حجر: "وقد ورد تفسیر األر�سیین �معًنى آخر، فقال اللیث بن سعد عن یونس 
ارون،  ارون، األر�سیون العشَّ فیما رواه الطبراني في "الكبیر" من طر�قه، األر�سیون: العشَّ

فالمعنى المبالغة في اإلثم، وهذا إن صح أنه المراد  ،�عني أهل المكس، واألول أظهر
لقد تابت تو�ة لو تابها صاحب مكس «ي الصحیح في المرأة التي اعترفت �الزنا فف

وقال  -نسأل هللا السالمة والعافیة–في عظم إثم صاحب المكس  �عني مبالغة. »لقبلت
رح، وهذه أدق من قولنا "مقدمة الفتح" مقدمة  ابن حجر في مقدمة "الفتح" مقدمة الشَّ

رح، "هدي الساري" لماذا ال   مقدمة الفتح؟ طولنا الكالم علیها، لماذا؟ �عني ما :نقولالشَّ
 .لها ارتباط

 الطالب:.....
 ؟ماذا

 الطالب:.....
و"الشرح  ؟، وقد أوضحُت ذلك في مقدمة "الشرح الكبیر" هذهما مر علینا �ا إخوان

ا، جعل "هدي الساري" مقدمة له، ا �بیرً الكبیر" غیر "الفتح" وشرع في شرح البخاري شرحً 
عدل عنه إلى هذا الشرح المختصر "فتح الباري"، لماذا عدل عنه ابن حجر؟ لماذا ثم 

عدل عن الشرح الكبیر، خشي أن ال یتمه، فالعدول من التطو�ل إلى التخفیف له وجه، 
 .عدل الطبري عن التطو�ل في التفسیر والتار�خ؛ لقصور الهمم، أن الطالب ال یتحملون 

ختصار واالتطو�ل فیه فرائد ال ُتوجد في المختصرات، لالُه وجهه،  على �ل حال: �لٌّ  
 �مكِّن من الوصول إلى أبواب ال یوصل إلیها مع التطو�ل.

قال في "هدي الساري": " قوله: إثم األر�سیین، �فتح أوله، و�سر الراء، وتشدید الیاء �عد 
 ة، همزة ثانیة؟ ثانی هاألولى، بدل الهمزة األولى" فی مهملة، وللنسفي: بیاء بدل الهمزةال

 الطالب:....
 نعم؟

 الطالب: ذ�رنا الدرس الماضي...
 .منقلبة عن همزة، لكنها �اقیة، وللنسفي: "بیاٍء بدل الهمزة". الهمزة غیر الیاء

 الطالب:....
 ین هي؟أوالیاء الثانیة �اقیة، 

 الب:....الط
 .) واألر�سي والیر�سيالكالم في (أأل) (والي
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 الطالب:.....
 همزة ففت صارت �اًء، أو �اء انقلبت همزة؟  هل األصل

تباع عبد هللا بن أهم  :"وفیه روا�ات أخرى خارج الصحیح وهو نسبٌة إلى أر�س، قیل
هم  :هم الملوك الذین �خالفون أنبیاءهم، وقیل :أر�س، و�ان قد ابتدع فیهم دیًنا، وقیل

روا�اته: فإن علیك إثم  واألتباع، وجزم �ه اللیث بن سعد، و�ؤ�ده ما في �عض الفالحون 
یذ�ر اختالف الروا�ات، وفي هو وفي "عمدة القارئ"، و  .رعا�اك" : فإن علیك إثم رعا�اك

اإلسماعیلي: "فإن علیك إثم الر�وسیین، الر�وسیین، وهم: أهل دین النصارى والصابئة، 
 .�قال لهم: الر�وسیة

�ة إلى الطاغیة ملك الروم لما ا: "كتب معاو ومثله في "التوضیح" البن الملقن، وفیه أ�ًض  
ظرف في انشغال معاو�ة البلغه أنه یر�د قصد بالد الشام أ�ام صفین" �عني: استغل 

ا، وعن عن علي وعن معاو�ة جمیعً  -رضي هللا عنهما–�الحرب مع أمیر المؤمنین علي 
ا: "كتب معاو�ة إلى الطاغیة وفیه أ�ًض  -علیه الصالة والسالم–جمیع أصحاب النبي 

ك الروم لما بلغه أنه یر�د قصد بالد الشام أ�ام صفین: تاهلل لئن هممت على ما مل
ا ثم قال: �هللا ألردنَّك أر�ًسا من وذ�ر �المً  ،بلغني، تاهلل لئن هممت على ما بلغني

�عني:  .ا من األرارسة ترعى الدوائل"األرارسة ترعى الدوائل، �هللا ألردنَّك، ألردنك أر�سً 
 ذ�ور الخناز�ر".

ابن حزم في �تا�ه "الفَصل في الملل واألهواء والنحل" في أوائله في الجزء األول صفحة 
ا �اإلسكندر�ة، ثمانیة وأر�عین �قول: "والنصارى فرق ، منهم أصحاب أر�وس و�ان قسیسً 

التي بها   -تعالى –ومن قوله: التوحید المجرَّد، وأن عیسى عبٌد مخلوق، وأنه �لمة هللا
واألرض، و�ان في زمن قسطنطین األول �اني القسطنطینیة، وأول من خلق السماوات 

 . تنصر من ملوك الروم، و�ان على مذهب أر�وس هذا"
"شرح المشكل" "شرح مشكل اآلثار" للطحاوي، قال في "شرح مشكل  یوجد نقل عن

مما خاطب  -صلى هللا علیه وسلم–اآلثار": "�اب بیان مشكل مل روي عن رسول هللا 
ن تولیت فعلیك إثم �و  ،ر في �تا�ه إلیهم من قوله له: أسلم یؤتك هللا أجرك مرتین�ه قیص

األر�سیین" قال أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خلیفة الرعیني قال: "حدثنا أبو 
صنف، والذي قبله "حدثنا مجعفر أحمد بن محمد بن سالمة األزدي" من هو؟ الطَّحاوي ال

لكتاب عنه، راوي الكتاب عن الطحاوي، و�ال فالكتاب للطحاوي، أبو القاسم"؟ راوي ا
وطر�قة التصنیف عند المتقدمین ُیذ�ر الروي في صلب الكتاب، یذ�ر الراوي في صلب 

الكتاب، ولذلك تجدون في المسند من أوله إلى آخره، "المسند األصلي" دون الزوائد، 
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مد، وعبد هللا بن اإلمام أحمد، �یف مسند اإلمام أح: حدثني أبي"، "حدثنا عبد هللا قال
دخل عبد هللا في صلب المسند، في �ل حدیث من أحادیثه؟ هذه طر�قة المتقدمین، 

اإلمام مالك في جمیع  .والذي ال �عرف هذه الطر�قة �شكِّك في ثبوت نسبة هذه الكتب
ذا في ثنا مالك، وهكالموطأت ُیذ�ر من روى الموطأ عنه، ثم حدثنا �حیى بن .. قال: حد

الشافعي، قال الر�یع، قال الشافعي، وهكذا، هذه طر�قة المتقدمین ُیذ�ر  �قیة الموطآت،
 .الراوي عن المصنف، والذي ال �عرف هذه الطر�قة عندهم �شكك في ثبوت هذه الكتب

�ما �تب من �تب، "إصالح أشنع خطأ في تار�خ التشر�ع اإلسالمي (األم) لیست  
 ، وال، إشكال الذي �كتب في هذا الباب أدیب ال عالقة له �العلم الشرعيلإلمام الشافعي"

"لكن صنیع الشیخ أحمد شاكر في تحقیقه للمسند،  ..�الكتب الشرعیة، قال أبو جعفر
لى حینما حذف عبد هللا بن أحمد، وحذف أحمد مباشرة: حدثنا شیخ اإلمام أحمد" یر�ده ع

ن أن هذا تعد� على الكتاب، و�خالل، واألصل أ الطر�قة المألوفة في التصنیف، "ال شك
 .یبقى الكتاب �ما هو

قال: "حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة األزدي قال: حدثنا إبراهیم بن أبي  
حدثنا إبراهیم بن سعد، عن  :حدثنا عبد العز�ز بن عبد هللا األو�سي، قال :داود، قال

رني عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة، أن عبد صالح بن �یسان، عن ابن شهاب، قال: أخب
هللا بن عباس أخبره، قال: أخبرني أبو سفیان بن حرب، أخبرني أبو سفیان بن حرب بن 

 صلى هللا–أمیَّة من فیه إلى في" هذا ابن عباس "أن هرقل دعا لهم �كتاب رسول هللا 
صلى هللا علیه – رسول هللاسم هللا الرحمن الرحیم، من محمد فقرأه فإذا فیه: � -علیه وسلم

إلى هرقل عظیم الروم، سالم على من اتبع الهدى، أما �عد: فإني أدعوك بدعا�ة  -وسلم
جرك مرتین، فإن تولیت فإنما علیك، فإنما علیك أاإلسالم، أسلم تسلم، وأسلم یؤتك هللا 

 : إثَم؟ أمإثُم" 
 الطالب:....

 نعم.
 الطالب:...

انت: فإن علیك إثَم، تعین ذلك، لكن قال: "فإنما علیك كافة، �فت إن عن العمل، لو �
 ] ٦٤[آل عمران: َوَ�ْیَنُكْم} َبْیَنَنا َسَواءٍ  َ�ِلَمةٍ  ِإَلىٰ  َتَعاَلْوا اْلِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا {ُقلْ  إثُم األر�سیین

 صوات عنده و�ثرفرغ من قراءة الكتاب ارتفعت األ فلما ،ُمْسِلُموَن} {ِ�َأنَّاقوله  ىإل
، فأمر بنا فأخرجنا فقلت ألصحابي: لقد عظم أمر ابن أبي �بشة، إنه لیخافه ملك اللغط
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أنه سیظهر حتى  -صلى هللا علیه وسلم–ا �أمر رسول هللا بنو األصفر، وما زلت موقنً 
  .عليَّ اإلسالم" -عز وجل–أدخل هللا 

ا محمد قال: "حدثنا �حیى بن عثمان، قال: حدثنا موسى بن هارون البردي، قال: حدثن
بن حرب األبرش، قال: حدثنا الز�یدي، عن الزهري، ثم ذ�ر �إسناده مثله، قال: حدثنا 

إبراهیم بن أبي داود، اللیث بن قاال: حدثنا أبو الیمان الحكم بن نلفع، قال: حدثنا شعیب 
بن أبي حمزة عن الزهري، ثم ذ�ر �إسناده مثله، قال: حدثنا عبید بن الرجال، أو: 

أحمد بن صالٍح قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عن معمر عن  حدثنا الرحال، قال:
 .الزهري، ثم ذ�ر �إسناده مثله"

أن نعلم من األر�سیون،  قال أبو جعفر: "فاحتجنا -المؤلف هذا الطحاوي -قال أبو جعفر 
من األر�سیون المذ�ورون في هذه اآلثار، وجدنا أبو عبید قال في �تا�ه الذي سماه 

"."كتا  ب األموال" مما �تب فیه إلى علي بن عبد العز�ز، مما �تب �ه إليَّ
 الطالب:....

علي بن عبد العز�ز، "�حدثنیه �ه عنه، قال: هم الخدم والخَول، قال أبو جعفر: �أنه 
�عني أنه �كون علیه إثمهم؛ لصده إ�اهم عن اإلسالم �ملكته لهم، ور�استه علیهم، �مثل 

 َساَدَتَنا َأَطْعَنا ِإنَّا َر�ََّنا {َوَقاُلواعن من �قول یوم القیامة:  -عز وجل–ما حكى هللا 
ِبیَال} َفَأَضلُّوَنا َوُ�َبَراَءَنا ] ، و�مثل قول سحرة فرعون لفرعون لما قامت ٦٧[األحزاب: السَّ

من اآل�ة المعجزة التي جاءهم بها من عند  -صلى هللا علیه وسلم–علیهم الحجة لموسى 
 ِمنَ  َعَلْیهِ  َأْكَرْهَتَنا {َوَمامما ال �جيء �ه، مما ال �جیؤا من السحر مثله  -عز وجل–هللا 

ْحِر} ]، أي: استعملتنا فیه، وأجر�تنا علیه ، قال أبو عبید في هذه الروا�ة: ٧٣[طه: السِّ
وهكذا �قول أصحاب الحدیث". �عني: ما �قولونه من األر�سیین والصحیح: أن 

 األر�سیین.
قال أبو جعفر: "وهذا عندنا �خالف ما الصحیح األر�سین" بدون �اء ثانیة، "األر�سیین، و 

قال أبو عبید؛ ألن ما قاله من أصحاب الحدیث مما حكاه عنهم، وعلى نسبته إ�اهم إلى 
األر�سیون،  ونصبه: األر�سین، و�قال في رفعه:رئیس، ُ�قال له: أر�س، فُیقال في جره 

الیعقو�یین في  إلى رجل، إلى رجل �قال له �عقوب:ن كما �قال القوم إذا �انوا منسو�ی
نصب ذلك وفي جره، وتقول في رفعه: هؤالء الیعقو�یون، فمثل ذلك �ما ذ�رنا األر�سیین 
واألر�سیون، و�ذا أردت بذلك الجمع لألعداد ال اإلضافة إى رجل ُ�قال له �عقوب، قلَت 

یون، فبان �حمد هللا ونعمته أن �الجر والنصب : الیعقو�یین، وقلت في الرفع: الیعقو�
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: محتمل بو عبید الخطأ فیه، وأنَّهم قالواأصحاب الحدیث لم �خطؤوا فیما ادعى علیهم أ
 .لما قالوه، وأنما ما قالوه محتمل"

وقد  صلى هللا علیه وسلم في ذلك،–على �ل حال "�هللا أعلم �حقیقة ما قاله رسول هللا  
 ي أن في رهط هرقل فرقة ُتعرف �األروسیة توحد هللاذ�ر �عض أهل المعرفة بهذا المعان

وال تقول  -عز وجل–هلل  -صلى هللا علیه وسلم–وتعترف �عبود�ة المسیح  -عز وجل–
علیه –�شيء مما تقوله النصارى في ر�و�یته، ومن جنوة، وأنها متمسكة بدین المشیح 

ى ا تقوله النصارى سو ومؤمنة �ه، ومؤمنة �ما في إنجیلیه، جاحدة لم -الصالة والسالم
 لرفع،: األر�سیون في اك �ذلك جاز أن ُ�قال لهذه الفرقةذلك، و�ن �ان ذلك، و�ذا �ان ذل

واألر�سیین في النصب والجر، �ما ذهب إلیه أصحاب الحدیث، وجاز بذلك أن تكون 
�حدیث عیاض بن حمار،  -صلى  اله علیه وسلم–هذه الفرقة التي ذ�رها رسول هللا 

، ذاهو�ناه في الباب الذي قبل هذا، أو رو�ناه في الباب الذي قبل من �تابنا الذي قد ر 
صلى هللا علیه وسلم �ما �تب –�ان حین �تب إلیه النبي  وجاز أن �كون قیصر حین

 ودخل -وسلم علیه هللا صلى- النبي اتبع إذا بذلك فجاز ،علیه، على مثل ما هي علیه
 لىص- النبي �مكان علمت الفرقة هذه تكون  أن وجاز .مرتین أجره هللا یؤتیه أن دینه في
 ،بنبوته �قروا ولم ،فیه یدخلوا ولم یتبعوه فلم قیصر �علمه أن قبل و�دینه -وسلم علیه هللا

 في -وجل عز- هللا حكى قد �ما ،�ه �شارته -وسلم علیه هللا صلى- عیسى �تاب وفي
 للااَِّ  لُ َرُسو يِإنِّ  ْسَراِئیلَ إِ  َبِني َ�ا َمْرَ�مَ  اْبنُ  ِعیَسى َقالَ  َوِ�ذْ {: -وجل عز- قوله وهو كتا�ه
ًقا ِإَلْیُكم  }َأْحَمدُ  ْسُمهُ ا َ�ْعِدي ِمن ِتيَ�أْ  ولٍ ِبَرسُ  ًراَوُمَبشِّ  التَّْوَراةِ  ِمنَ  َیَديَّ  َبْینَ  لَِّما مَُّصدِّ

علیه – عیسى ألن ؛-وسلم علیه هللا صلى- عیسى دین من بذلك فخرجوا ،]٦[الصف:
 .سواه  عیسى ال �أحمد �شر الذي عیسى هو �ه یؤمن الذي -ة والسالمالصال

 األر�سیین إثم فعلیك تولیت إن إنك: قیصر إلى -وسلم علیه هللا صلى- النبي فكتب 
 علیه �كون  و�یف: القائل هذا فقال. -وسلم علیه هللا صلى- عیسى ملة من خرجوا الذین

  غیره؟ إثم
 إن علیه �كون  الذي اإلثم أن: وعونه -وجل عز- هللا بتوفیق ذلك في له جوابنا فكان
الشيء " �عني: لیس علیه إثمهم، إنما علیه مثله؛ ألن األر�سیین إثم مثل هو إنما تولى

ا له، علیك مثل �ذا، أو علیك �ذا، �طلق على الشيء و�طلق على نظیره، إذا �ان مطا�قً 
 ؟ من یذ�ر مثاًال 

فإذا نفي مثل المثل فألن ینفى المثل  ،] أن هذه مبالغة١١ى:[الشور  َشْيٌء} َ�ِمْثِلهِ  {َلْیَس 
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ا فقال: اشتر لي مثله، اشتر لي مثله، فاشترى ذلك من �اب أولى، رأى رجل بید آخر ثو�ً 
الثوب �عینه، فقال له: أنا ال أر�د هذا الثوب، أنا أر�د مثل هذا لثوب، أنا و�لتك لتشتري 

ب، فتحاكما عند شر�ح القاضي فألزمه �أخذ الثوب مثل هذا الثوب، أنا ال أر�د هذا الثو 
بنفسه وقال: ال شيء أشبه �الشيء من الشيء نفسه، وهذا ُیذ�ر في بیان �الم الحاكم 
في خطبة المستدرك، وأنا أستعین هللا على إخراج أحادیث احتج �مثلها الشیخان رواتها 

من الشيء نفسه أو مثله، ما هو أعم المثل فیثقات، أو �مثل رجالها الشیخان، استعمل 
وعونه أن اإلثم الذي �كون علیه  -عز وجل–"فكان الجواب أنه له في ذلك بتوفیق هللا 

 عز- قول هللا �مثل وهذاإن تولى، إنما هو مثل إثم األر�سیین، ال إثم األر�سیین �عینه، 
 ِمنَ  اْلُمْحَصَناتِ  َعَلى َما فُ ِنْص  َفَعَلْیِهنَّ  ِ�َفاِحَشةٍ  َأَتْینَ  َفِإنْ  ُأْحِصنَّ  َفِإَذا: { -وجل

هل ُ�حسم هذا ف" إذا جلدت األمة نصف ما على المحصنة، ]٢٥[النساء: }اْلَعَذاِب 
 النصف مما على المحصنة؛ ألنا أخذنا نصفه؟ 

 فه، لم نأخذ النصف المنصوص علیه.خذنا مثل نصأ
 نصف مثل ولكنه ،المحصنات على �كون  الذي العذاب من شيء علیهن �كون  أنه لیس"

 فإن: -وسلم علیه هللا صلى- قوله ذلك فمثل ،المحصنات على �كون  الذي العذاب
 ذاه فقال ،األر�سیین إثم مثل فعلیك: قوله �معنى هو إنما األر�سیین إثم فعلیك تولیت
 أن ىنه -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن هذا �تا�ك من تقدم فیما لنا رو�ت فقد:  القائل
 وفیما "العدو یناله أن أخاف فإني":  ذلك مع وقوله ،العدو أرض لىإ �القرآن �سافر
 وصول �عد یده في �قع مما القرآن من �شيء قیصر إلى �تا�ه الحدیث هذا في رو�ته

 لیس هذا أن:  وعونه -وجل عز- هللا بتوفیق ذلك في له جوابنا فكان. الكتاب إلیه
 على هذاإنما  العدو یناله أن خوفو  ،العدو أرض إلى �القرآن �سافر أن لنهیه �خالف
 السفر إ�احة فتصحیحها ،العدو إلى �كله السفر على قبله وما العدو إلى ببعضه السفر

 نهع إلیهم �كلیته للسفر والكراهة ،أمثالها في �كون  ما القرآن من فیها التي �األحراز
 ."التوفیق نسأله �هللا ،علیه خوفهم

ءة آن، والسفر �شيء من القرآن إلى أرض العدو، وقراسیأتي قراءة الكافر لشيء من القر 
یة ا لشيء من القرآن، �ل هذا سیأتي �التفصیل، �قول شیخ اإلسالم  ابن تیمالجنب أ�ًض 

إن �تب إلى هرقل: "ف -صلى هللا علیه وسلم–في الفتاوي: أن النبي  -رحمه هللا تعالى–
أن  ن إمامهم المتبوع في دینهم،ن هرقل لما �ان" فأخبر أتولیت فإن علیك إثم األر�سیی

حین علیه إثم األر�سیین، وهم: األتباع". و�ن �ان قد قبل: إن أصل هذه الكلمة من الفال
 .واألكرة �لفظ الطائي


